Wie ben jij?
Veel allochtone jongeren in Nederland zitten in een identiteitscrisis, vooral degenen, die in
Nederland geboren zijn. Echte land- en volksgenoten van hun familie zijn ze niet, want ze
zijn buiten het land van herkomst geboren en opgegroeid. Dikwijls spreken ze de taal van
hun ouders niet eens. Echte Hollanders zullen ze daarentegen ook nooit worden, want ze
hebben de ethniciteit niet mee. Ze vallen dus tussen wal en schip. De afkomst speelt helaas
ook op de arbeidsmarkt en bij het zoeken naar woonruimte vaak een belangrijke rol,
waardoor er emotionele moeilijkheden ontstaan. Daar komt nog het generatieconflict bij, dat
ook bij de autochtone jongeren dikwijls aanwezig is, met dit verschil, dat ook de cultuur van
de ouders daarbij meespeelt.
Allochtone ouders voeden hun kinderen immers anders op dan Hollandse, en dan ontstaat
bij de kinderen gauw een gevoel van: Waarom mogen zij wel wat ik niet mag? Welnu, de
niet-westerse opvoeding is nu eenmaal wat strakker, gedisciplineerder dan de westerse, en
buitenlandse ouders hebben soms het gevoel, dat Nederland een land is waar alles mag en
alles kan, waar geen normen en waarden meer bestaan en men niet meer weet wat respect
is, dus kortom een soort Sodom en Gomorra. Daarom willen zij hun kinderen bewust een
ouderwetse opvoeding geven om ze daartegen te beschermen.
Velen van deze jongeren voelen zich echter door hun ouders achtergesteld ten opzichte van
hun Hollandse leeftijdsgenoten en zo ontstaan er grote conflicten thuis. Van het een komt het
ander. Thuis voelen ze zich niet begrepen, in de maatschappij voelen ze zich niet
geaccepteerd en zo komen ze al gauw op het slechte pad. Ze komen in aanraking met drugs
en met criminaliteit. Maar daardoor wordt het alleen maar erger!
Toch kan het anders! Er is iemand, die deze jongeren begrijpt, iemand die wel iets aan hun
leefomstandigheden kan doen, iemand die ze al kende nog voordat ze geboren waren:
Yeshua haMashiach [Jezus Christus]! Je ziet Hem niet, maar Hij is er wel en Hij staat altijd
voor je klaar om je te helpen als je Hem erom vraagt. Hij kan je verlossen van je opgelopen
frustraties alsook van de karaktermisvorming, die daardoor is ontstaan! Hij wil je ook helen in
je kapotte gevoelens. Het maakt Hem niets uit wie je bent of wat je bent, wat je voelt of wat
je gedaan hebt. Hij vergeeft je van harte alle gedane zonden en overtredingen, want Hij heeft
de straf die jij verdiend had reeds op Zich genomen. Zijn onschuldig bloed heeft ook VOOR
JOU gevloeid, tenminste, als jij daar een beroep op wilt doen.
Yeshua [Jezus] wil een liefdevolle vriend voor je zijn, een echte mati waar je van op aan kan!
Hij wil je vrede en blijdschap geven en het is Hem zeer zeker niet onverschillig welke kant jij
op gaat, want Hij houdt van je en wil echt het beste voor jou! Het maakt Hem niets uit welke
huidskleur of culturele achtergrond je hebt, want voor G’d zijn alle mensen gelijk.
Zoek Hem dus op, Hij verlangt ernaar dat je Hem leert kennen. Dat kun je doen door de
Bijbel te lezen, die je tegenwoordig gratis op het internet als app of pdf-bestand in je eigen
taal kunt downloaden of gewoon online kunt lezen, maar ook door een toragetrouwe
gemeente bij jou in de buurt te bezoeken om in contact te komen met gelovigen die je ook in
de praktijk kunnen helpen.
Yeshua zegt: “Laten allen die gebukt gaan onder zware lasten, bij Mij komen: Ik zal u
verlichting geven!” (Matityahu [Mattheüs] 11:28, GNB). Laat Yeshua toe in je leven en leg al
je zorgen en problemen in Zijn handen: “Vertrouw op Hem als het leven zwaar is, want Hij
zal voor je zorgen!” (1 Petrus 5:7, Bijbel in gewone taal).
Als je Yeshua hebt aangenomen als Helper en Verlosser, dan heb je ook geen
identiteitscrisis meer, want dan weet je precies wie je bent: een kind van G’d, want: “allen,

die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen G’ds te worden,
hun, die in Zijn naam geloven!” (Yochanan [Johannes] 1:12).
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